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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?  

 

 

Chokoladeafgiftsloven 
Lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.. 
 
Afgift af chokolade- og sukkervarer 
Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art 
Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og 
lakridsrod og lign.. 
Masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art samt varer af 
sådanne masser. 
Konfekt, bolsjer, dragevarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller 
farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art. 
Tyggegummi. 
Kandiseret frugt og frugtskal samt andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter. 
Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer og lign. 
Vafler, der er pålagt eller på anden måde er i forbindelse med chokolade, skummasse eller masser helt 
eller delvis af mandler, nødder eller kerner - med visse undtagelser. 
Kager, kiks og lign. delvist bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af 
varens rumfang. 
 

2012 2013 
Kr. pr. kg. 

Kr. pr. kg. 23,75 for varer, hvis indhold af tilsat 
sukker overstiger 0,5 g. pr. 100 g.. 
 
Kr. pr. kg. 20,20 for varer, hvis indhold af tilsat 
sukker udgør højst 0,5 g. pr. 100 g.. 

Kr. pr. kg. 24,61 for varer, hvis indhold af tilsat 
sukker overstiger 0,5 g. pr. 100 g.. 
 
Kr. pr. kg. 20,93 for varer, hvis indhold af tilsat 
sukker udgør højst 0,5 g. pr. 100 g.. 

Dækningsafgift1) Kr. pr. kg. afgiftspligtige bestanddele 
 
Kokos Kr. pr. kg.   5,30 Kr. pr. kg.   5,49 
Behandlede jordnødder Kr. pr. kg. 10,60 Kr. pr. kg. 10,99 

 
 
 
Andre afgiftspligtige 
bestanddele 

Kr. pr. kg. 23,75 
- for varer, hvis indhold af tilsat sukker 
overstiger 0,5 g. pr. 100 g.. 
 
Kr. pr. kg. 20,20 
- for varer, hvis indhold af tilsat sukker 
udgør højst 0,5 g. pr. 100 g.. 

Kr. pr. kg. 24,61 
- for varer, hvis indhold af tilsat sukker 
overstiger 0,5 g. pr. 100 g.. 
 
Kr. pr. kg. 20,93 
- for varer, hvis indhold af tilsat sukker 
udgør højst 0,5 g. pr. 100 g.. 

 
1) Dækningsafgift pålægges varer, som ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige 
bestanddele - og som indføres fra udlandet. 
 
KILDE: 
- http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/185.html 
-  http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=110518 
-  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13209 
- Juridisk information > Juridiske vejledninger > Punktafgiftsvejledning 2012-2 > Del D Andre nydelsesmidler D.1 Chokolade- og sukkervarer 


